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SENSIBILISERING EN ONTWIKKELINGSEDUCATIE 

1. SOS FAIM ASBL  
Festival Alimenterre Brussel – editie 2022.  

2. Magasin du monde Oxfam Wereldwinkel VZW 
"(L)eerlijk/Honnêtucatif" – Begeleide wandeling, filmvoorstelling, brunch over eerlijke handel. 

3. Out of focus ASBL 
“Cobalt Crush” - Fototentoonstelling over de impact van de kobaltmijnbouw in Kolwezi - DRC.  

4. UPSIDE ASBL  
"Rompre le silence / Niet langer zwijgen" - Bewustmaking over het conflict in het oosten van de DRC 
voor Franstalige en Nederlandstalige scholen met taalimmersie en uitwisseling tussen scholen.  

5. La Boîte à Images ASBL 
« SAKIFE » - Reizende fototentoonstelling over de gezondheid van vrouwen in Kivu, DRC.  

6. Diogène ASBL  
“Même pas peur !” - Cineclub voor jongeren met een vooropleiding. 

7. Foodbridge ASBL   
“Chefs of Diversity” - De rol van chefs als game changers in ons voedselsysteem. Duurzaamheid en 
biodiversiteit in keukens. 

8. Toestand VZW  
“Toestand International: BXL” - Cursussen, groepsdiscussies, debatten, infosessies en bezoeken op 
het terrein worden gebruikt om het publiek bewust te maken van het thema ongelijkheid (gender, 
sociaal, etnisch, neokoloniaal).  

9. Guidef Recup ASBL 
“Het belang van recyclage als een kans om de integratie en tewerkstelling van kwetsbare studenten in 
sub-Saharaans Afrika te bevorderen”.  

10. Maison de l'initiative citoyenne ASBL, afkorting MIC ASBL  
“Welke rechten voor huishoudelijke werksters in Afrika?” - conferentie over de arbeidsomstandigheden 
van huishoudelijke werksters ten zuiden van de Sahara. 

11. Likefa ASBL  
“Versterking van de hygiënische kloof in post-conflictsituaties, bron van financiële onzekerheid voor 
vrouwen: het geval van Kasaï in de DRC”.  

12. Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia ASBL, afkorting OIDHACO 
“De uitdagingen van vrede in de regio's van Colombia” - fototentoonstelling en debat met 
getuigenissen. 

13. De buurthuizen van de Stad Brussel, vereniging van publiek recht - Het buurthuis Millénaire 
“Van de Noordwijk naar de realiteit van de productie in het Zuiden” - Bewustwording van duurzame 
en eerlijke handel. 

14. Centre d'impulsion Socioprofessionnel et Culturel ASBL, afkorting CIPROC ASBL  
“Samen tegen Noord-Zuid-ongelijkheden”.  



15. Bakushinta  
"Verminderen van ongelijkheden in het licht van honger en toegang tot drinkwater". Organisatie van 
twee bijeenkomsten waarbij het publiek een presentatie van UFDH (Union des femmes pour la 
dignité humaine) zal volgen. 

INTERNATIONALE SAMENWERKING 

16. Social Ecology Education Fund VZW  
 Nsumbi Ecologische Campus - Bouw van een polyvalente ruimte voor een school in de DRC.  

17. Action pour le développement global ASBL, afkorting ADG-Coopération ASBL  
 Bouw van een solidaire bakkerij in Guinee.  

18. Le monde selon les femmes ASBL  
Bevordering van seksuele en reproductieve rechten en normen voor positieve mannelijkheid in Kindia 
- Guinee. 

19. KIYO NGO voor kinderrechten VZW  
Empowerment van jonge Burundezen door de versterking van schoolstructuren en 
solidariteitsstructuren in de gemeenschap.  

20. Coalition Plus Belgique ASBL   
"Internationale Screening Week 2022" - Medische uitrusting en sensibilisering voor de strijd tegen hiv 
in Burundi, Mali en Marokko. 

21. Microdev ASBL  
 Landbouwmateriaal voor de ontwikkeling van de landbouw in Kinshasa, DRC.  

22. Joc EUROPE ASBL  
 Capaciteitsopbouw en empowerment van jongeren in de regio Brazzaville in Congo-Brazzaville. 

23. Action pour le Développement International ASBL 
Creatieve ervaringen en praktijken voor de betrokkenheid van jongeren bij de strijd tegen klimaatverandering, 
milieubescherming en vrede in Colombia 

24. Association des Ressortissants de Télimélé et Amis de Belgique ASBL, ARTAB ASBL 
Bouw van een gezondheidspost in Barkere-Pouke in Guinee.  

25. Forum Lisanga ASBL 
 "Women's Green Impact" - Apparatuur voor de agrarische verwerking van hete peper in Kinshasa, DRC. 

26. Création d'un monde ASBL 
"Begeleiden van vrouwelijk ondernemerschap voor meer toegevoegde waarde bij de productie van ijs 
voor de vishandel in Guinee".  

27. Maison de l'initiative Citoyenne ASBL 
"Versterking en promotie van kwalificerende opleiding in permacultuur voor jonge vrouwen in Agou, 
Togo".  

28. Espoir et Futur ASBL 
"Het Luyindu-schoolcomplex, Kinshasa, DRC, voor een waardige school".  

29. Edukado ASBL 
"Togo 2022" - Bouw van een school in Togo.  

 


